
 

 کپی تریدینگ 

 این روش کسب در آمد مخصوص به  همه هستش هر کسی با هر سطح دانش از بازار های مالی میتونه کسب در آمد داشته باشه 

 از مبتدی بگیر  که هیچ دانشی نداشته باشه تا یک تحلیل گر حرفه ای در هر جای دنیا میتوانند انجامش بدن

 که حتی با سرمایه کم هم میتوانید سرمایه گذاری کنید و خود اشتغال زایی کنید و درآمدی دالری داشته باشید

کته یکی از شاخه های بازار های مالی هستش که به اون بسیار کم توجهی شده ولی برعکس میشه ازش در آمد و سود های بسیار خوبی کسب کرد ، و ن

 که این کسب سود بر اساس ارز های ارزشمندی مانند دالر و یورو میباشد  قابل توجه در اینجا این هستش

 که کافی هستش فقط  یک معامله گر حرفه ای  را انتخاب کنید و  دنبال کنید 

 که تمامی سوابق ان مکتوب و نوشته شده است و به شما در انتخاب گزینه بهتر بسیار کمک میکنه 

 امله ای که او انجام می دهد برای شما ثبت میشود و بعد از کپی کردن به راحتی هر مع

 و سود هایی که اون بدست می آورد شما هم بهره مند میشوید 

 چرا این روش مناسب برای همه نوع قشر از افراد هستش ؟

 طه با آن میتوانید کسب سود کنید ممکنه شما کسی باشید هیچ عالقه ای به بازار های مالی مثل فارکس ندارید ولی به راحتی و بدون هیچ علمی در راب

 و حاال فرض کنید شما یک فردی مبتدی هستید که عالقه مند به کسب دانش هستش 

 سود کنید به این علت که تمامی معامالت ثبت میشوند و شما میتوانید آنهارو مطالعه کرده و از تجربه آنها استفاده کنید و هم در دوره آموزش کسب 

 ردی حرفه ای در بازار های مالی باشید ولی با کمبود وقت مواجه باشید میتوانید ازین سیستم برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنید  و حتی اگر شما یک ف

 خب حاال شما از کجا میتوانید این کار رو انجام بدید ؟

 غانستان و چه در هر جای دنیا  بروکر الیت فارکس هستشیکی از معتبر ترین بروکر های دنیا که به افغان های عزیز هم خدمات ارائه میکند چه در اف

 که هم این بروکر دارای نظارت و رگوالتوری های بین المللی میباشد 

 کافیه با تیم مجرب پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید و هرگونه سواالت مربوطه خود را بپرسید 

 تا شما عزیزان را گام به گام راهنمایی کنند 

 

 

 

 

 

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دیحوه معامله، فنون ترن گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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